
AFGELOPEN DINSDAG OP DE CLUB……    

‘Profijtelijke dubbels’ 

Dinsdag 13 september, 2022, tweede avond Interne viertallen 

door Jaap Hazewinkel 

We spelen deze competitie onder de naam Star 4, waaronder wij ook in de Tweede Divisie 

zullen opereren. Bij de interne viertallen spelen Paul Schriek en ik met als nevenpaar Louk 

Herber en Jan Meijer. Op de eerste avond liepen we schade op die gerepareerd moest 

worden; we stonden helemaal onderaan de ranglijst. STAR 4 onwaardig zou je zeggen. 

De eerste van twee wedstrijden was niet zeer wild en ook in de tweede wedstrijd viel er 

vrijwel geen slem te bespeuren. Ja, op spel 28 waren 12 slagen mogelijk maar het slem was 

niet opgelegd en werd maar één keer geboden. Hopelijk is spel 28 een opmaat naar betere 

slem-tijden? 

De tweede helft zag wel een aantal wilde verdelingen en zodoende kwamen bij ons aan tafel 

profijtelijke dubbels voor; zowel waar wij gedubbeld werden maar het haalden als waar we 

de tegenstanders doubleerden en zij down gingen. De eerste helft speelden we tegen Hans 

Bouman en Leon Bijnsdorp. 

Vroeg in de eerste sessie: een misfit. Paul weet: “zo snel mogelijk passen”. 

West  Noord  Oost  Zuid 

Paul  Hans  Jaap  Leon 

-  -  1♥  pas 

1♠  pas  2♦  pas 

2♥  allen pas 

Paul krijg je met een 6520-verdeling niet zo gauw stil, 

maar mij lukte het aardig. Paul weet dat ik tot 15 

punten gemaximeerd ben (we spelen Gazilli) dus gooit 

hij de handdoek. Hij had het alternatief van 2♠, maar 

ook dat contract kan niet gemaakt worden. 

 

 

Ook in het erop volgende spel is Paul stil te krijgen. Dit 

keer zijn het de tegenstanders die dat lukt: 

West  Noord  Oost  Zuid 

Paul  Hans  Jaap  Leon 

-  -  -  pas 

1♠  2♠ *  pas  3♥ 

allen pas  

2♠: harten en een minor. 

Goed gezien van Paul: Ondanks zijn 18 punten zijn er 

slechts 8 slagen voor OW beschikbaar in schoppen.  



Het spel kabbelde zo door en relatief eenvoudige manches (je moet ze wel bieden) werden 

afgewisseld met deelscores. Ook spel 10 was een deelscore. Hans en Leon dachten daar 

anders over. 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Paul  Hans  Jaap  Leon 

-  -  1♥  1♠ 

pas  2SA *  pas  3♠ 

dbl  3SA  pas  pas 

dbl  allen pas 

 

2SA werd uitgelegd als schoppenfit en een 

inviterende hand; het was echter bedoeld als een 

invite voor 3SA. 

Paul’s doublet maakte mij veel duidelijk. Ik had 

zelf ook 3SA kunnen en misschien wel moeten 

doubleren, maar gelukkig was Paul op zijn post. 

Zo hadden we een eerste profijtelijke dubbe: 2 down en 500 punten. 

Spel 12 was vermakelijk: 

West  Noord  Oost  Zuid 

Paul  Hans  Jaap  Leon 

1♣  1♥  1♠  2♦ 

3♣  pas  3SA  pas 

pas  pas 

Ik had me van partner’s hand iets meer voorgesteld: 

hij had geen biedplicht en een pas zou zijn minimale 

hand goed weergeven. Als ik dan doubleer kan hij 

altijd nog 3♣ bieden. 

Hoe het ook zij, met de klaver 4-1 in noord was er 

geen beginnen meer aan en ik ging maar liefst 5 

down. Noord had kunnen overwegen om een profijtelijke dubbel los te laten. Ook 4♣ gaat 3 

down. Hoezo vermakelijk? Nou, Jan en Louk legden ook aan in 3SA, in Noord. Dat werd niet 

goed verdedigd en zo ging dat over tafel en won het 350 punten ofwel 8 imps.  

Overall wonnen we de wedstrijd met 50-31, goed voor 15-5.  

De volgende pot speelden we tegen Dirk-Jan Vonk en Bart Schweitzer. De spellen waren 

wat grilliger. Op het eerste spel belandden we in de juiste manche. 

  



 

West  Noord  Oost  Zuid 

Dirk-Jan Jaap  Bart  Paul 

-  -  -  1♠ 

pas  2♦  3♥  3♠ 

pas  3SA  allen pas 

Nu is 4♠ ook een prima contract, en wordt vrijwel altijd 

gemaakt. Het gaat alleen down met een kleine 

klaverstart voor ♣H, klaver terug en klaver getroefd (de 

♠8 is hoger dan ♠6 in dummy). Daarnaast gaat er nog 

altijd een schoppen verloren. 

In 3SA startte Bart uiteraard met ♥H. Ik speelde twee 

keer schoppen en schakelde toen over op klaveren. 

De tegenstanders raapten nu ♥HV en ♣AH op maar toen had ik 9 slagen (en slagen over). 

Bij Bart Schweitzer tellen de jaren niet. Hier een veel te frivole actie van hem, hij lijkt wel een 

jeugdspeler: 

 

West  Noord  Oost  Zuid 

Dirk-Jan Jaap  Bart  Paul 

-  1♠  pas  2♣ * 

pas  2♠  dbl !?  rdbl 

pas **  pas  3♦  pas 

pas  dbl  allen pas 

2♣ maakt het bieden mancheforcing en ontkent een rode 5-

kaart en een vierkaart ♠. Bart heeft wel de shape maar niet 

de kracht om een doublet los te laten - wij hebben ook nog 

geen gegarandeerde fit. Dirk-Jan is blij met Paul’s redoublet: 

dan hoeft hij niet tussen de driekaarten te kiezen. We speelden 3♦ maar liefst 4 down, goed 

voor 800 tegenover een niet kwetsbare manche. Alweer een profijtelijke dubbel. 

  



Zoals al eerder aangegeven kan een dubbel ook profijtelijk zijn als je je contract maakt: 

West Noord  Oost  Zuid 

Dirk-Jan Jaap  Bart  Paul 

pas pas  1♠  1SA 

dbl  2♦  2♠  pas 

pas 3♦  pas  pas 

dbl  allen pas 

 

Je krijgt niet elke dag een 7510-verdeling! Al is het 

maar met 3 HCP, waarvan 66% nutteloze punten 

zijn.  

Mijn doel was om in ruiten te spelen na partner’s SA-

volgbod; op welk niveau maakte me niet zoveel uit.  

Dat ik gedoubleerd werd vond ik alleen maar fijn. Ik 

maakte 11 slagen toen Bart en Dirk-Jan niet tijdig 

troef inspeelden. Louk en Jan verdedigden 5♦ aan de andere tafel, niet gedoubleerd (!) en 

speelden wel op tijd troef in. Zo kwam er nog 100 bij de 1070 die ik mocht opschrijven. 

Op spel 24 had ik alweer een 5-5 verdeling. Ik liet na een profijtelijke dubbel uit te delen. 

Gelukkig maar: 

West  Noord  Oost  Zuid 

Dirk-Jan Jaap  Bart  Paul 

1♥  1♠  4♥  4♠ 

5♥  allen pas 

Bart had vast een profijtelijke dubbel in gedachten 

maar Dirk-Jan mocht eerst en probeerde nog 5♥.  

Dat zouden we moeten doubleren. We lieten het na. 

Ik dacht me de start van een kijkaas te kunnen 

permitteren. Dat was niet zo’n goed idee... 

 

 

Ik heb eens een artikel geschreven met de titel “Start met je singleton”! Ook hier was dat 

veel beter geweest. Dirk-Jan moest zelfs nog even ♣10 vinden, maar dat lukte hem en zo 

maakte hij zijn contract. 

  



Tenslotte nog het volgende spel met alweer een leuke verdeling, ditmaal bij Paul: 

West Noord  Oost  Zuid 

Dirk-Jan Jaap  Bart  Paul  

-  pas  1♦  2♦ * 

dbl *  3♠  pas  pas 

4♦  pas  pas  4♠ 

dbl  allen pas 

2♦ belooft de majors, 6 of minder losers, minstens 5-5. 

Ik kan me niet vinden in Dirk-Jan’s doublet. Dat zou in 

mijn ogen moeten betekenen dat je één van hun 

kleuren wil doubleren en tegenspelen.  

 

Onze afspraken tegen een Ghestem:  

• doublet: Kracht en opteert tegen te spelen (gedoubleerd en wel). 

• Laagste kleur van tegenstander: Invite+ voor partner’s kleur 

• Hoogste kleur van tegenstander: Mancheforing in vierde kleur 

• Vierde kleur: to play 

Een 2♥-bod zou dus mijn keus zijn geweest: Invite+ met ruiten mee. 

 

Ik zie de manche wel zitten en spring naar 3♠. Paul vindt zijn hand niet mooi genoeg en 

past. Als Dirk-Jan nogmaals langskomt, biedt hij alsnog de manche, maar wordt nu alsnog 

gedoubleerd. 

Er helemaal van uitgaand dat Dirk-Jan tegen zou zitten in harten, had ik me al half 

neergelegd bij 1 down. Het kon echter niets kosten om over te steken naar mijn hand om 

een hartje op te spelen. Toen Bart deze met ♥A maakte ging ook 4♠ over tafel. De laatste 

voor ons profijtelijke dubbel van de avond. Louk en Jan speelden 5♦, niet gedoubleerd (twee 

down). 

De tweede wedstrijd wonnen we met 18-55 en zo staan we weer met meer dan 10 

gemiddeld in de subtop. Volgende week weer verder.  

Kijken of het doubletkaartje zijn werk weer gaat doen! 

 


